
NR. 1 Masseras/-skred 

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Det kan oppstå setninger og ustabilitet i grunnen. 

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 17) SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING 

   

ÅRSAKER 

Prøvegraving og innledende vurdering av geotekniske forhold i området viser at det er risiko for setningspotensial for bygg og at 
det er fare for ustabile torvmasser ved anlegging av veger, bygg og parkeringsplasser. Videre er det påvist at stedlige masser kan 
være telefarlige og bør unngås brukt ved utbygging. 

EKSISTERENDE BARRIERER 

Det er ikke noe eksisterende barrierer som påvirker hendelsene i dag.  

SÅRBARHETSVURDERING 

• Materielle skader på bygg og anlegg 
 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

1 gang i løpet av 10-100 år.  x  Setninger og ustabilitet i grunnen kan oppstå i 
gitte situasjoner som kan være menneske- eller 
naturskapte.  

Begrunnelse for sannsynlighet 

Se forklaring. 

 

KONSEKVENSVURDERING 

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 
FORKLARING 

Liv og helse          x   Setninger og ustabilitet av alvorlig karakter kan 
virke inn på liv og helse.  

Stabilitet  x   Risikoen vil være konstant, dersom det ikke 
foretas tiltak. 

Materielle verdier x   x Uønskede hendelser i forbindelse med setninger 
og ustabilitet kan medføre store materielle 
skader. 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

 Det er en viss sannsynlighet for at uønskede hendelser knyttet til setninger og ustabilitet kan oppstå. Dersom det skjer, vil de 
materielle skadene kunne bli store. Uønskede hendelser knyttet til liv og helse kan skje som en følgehendelse av setningsskader og 
ustabilitet.     

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Noe  • Uønskede hendelser kan skje under gitte forhold, både menneske- 
og naturskapte  

 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  

I områder som er påvist som ustabile og med mulighet for 
setninger, må det foretas masseutskiftning.   

 

 

 
 

 

  



 

NR. 5 Radongass: 

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Data fra NGU viser at deler av området har høye forekomster av radongass. Gassen trenger lett inn i de nye leilighetene 
sammen med jordluft. Innånding av luft med mye radongass er påvist helsefarlig.  

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 17) SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING 

   

ÅRSAKER 

Høye forekomster gir særlig høy risiko for alvorlig sykdommer.  

EKSISTERENDE BARRIERER 

I dag er det ingen eksisterende barrierer som reduserer forekomstene.  

SÅRBARHETSVURDERING 

• Høy forekomst av radongass medfører at det kan sive inn store forekomster av radongass i en del leiligheter. 

• Helseskader i form av lungekreft 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

Oftere enn 1 i løpet av 10 år. x   Tilstedeværelsen av radongass er konstant og gir 
økt sannsynlighet for skade på liv og helse.  

Begrunnelse for sannsynlighet 

Se forklaring. 

 

KONSEKVENSVURDERING 

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 
FORKLARING 

Liv og helse x    Radongass medfører økt fare for ulike kreftformer 
og særlig lungekreft.  

Stabilitet x    Jevn tilstedeværelse av radongass medfører stabil 
risiko for uønsket hendelse.  

Materielle verdier    x Radon går ikke direkte utover materielle verdier.  

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Radongass er til fare for liv og helse. Uten gjennomførte tiltak ved utbygging, vil konsekvensene for samfunnet være skade på, og tap 
av liv.  

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Lav  • Forekomsten av radongass ligger mellom moderat – lav og høy i 
planområdet. Tilstedeværelse av gass er konstant.    

• Det er lite usikkerhet knyttet til radongassens effekter. Statens 
strålevern anslår at mellom 100 og 300 nye årlige tilfeller av 
lungekreft skyldes radongass i inneluft.   

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  

Obligatorisk tiltak i byggeteknisk forskrift for å forhindre 
belastningen av radongass er å legge radon-sperre mot 
grunnen i bygg beregnet for varig bolig.   

I henhold til TEK skal radonkonsentrasjon ikke overstige 200Bq/m³. Tiltak 
som sperre i grunnen og lignende vil bli videre behandlet i rammesøknad.  

 
 

 

 

  



NR.13  Kulturminner: 

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Traséen til den gamle taubanen knyttet til Gruas gruvedrift går gjennom planområdets sørvestre del, men ingen fysiske spor 
ligger innenfor planområdet. Gjennom planområdet er således kulturminnet immaterielt – dvs. uten bevarte fysiske spor. Det 
er svært sannsynlig at traséen blir berørt av regulerte tiltak. Dette vil kunne bidra til at taubanens trasé blir ytterligere 
oppstykket og at sammenhengen med gruveanlegget får redusert lesbarhet. 

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 17) SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING 

   

ÅRSAKER 

Regulert veg, busstopp eller grøntområde kan legges på tvers av retningen på taubanens trasé. 

EKSISTERENDE BARRIERER 

Både Hadelandsvegen og krysset mot Grua kirke samt eksisterende busstopp krysser taubanens trasé og fungerer som barriere for 
traséen.  

SÅRBARHETSVURDERING 

Alle tiltak i form av bygg og anlegg, vil kunne føre til at kulturminnets form og utstrekning og dermed lesbarhet reduseres ytterligere.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

Oftere enn 1 i løpet av 10 år. x   I og med at traséen ligger i planområdet, vil den 
bli gitt et formål i planen. 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Se forklaring. 

KONSEKVENSVURDERING 

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 
FORKLARING 

Liv og helse            x  

Stabilitet    x  

Materielle verdier   x  Tiltaket vil gi et fysisk fotavtrykk på et immaterielt 
kulturminne. 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Til tross for at traséen blir fysisk berørt, er konsekvenstypen satt til liten (små) fordi det er snakk om et immaterielt 
kulturminne. Ingen fysiske spor blir berørt, men tiltaket vil medføre at et viktig lokalt kulturminne blir ytterligere oppstykket og 
får redusert lesbarhet. 

  

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Lav • Det er stor sannsynlighet for at taubanetraséen gikk gjennom 
planområdet. 

• Det er stor sannsynlighet for at traséen  
 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  

Det legges en hensynssone bevaring kulturmiljø (H570) på 
den delen av traséen som ligger innenfor planområdet for 
å sikre at den ikke blir ytterligere nedbygd.    

Bestemmelsene pkt. 1.2 

 
 
 



 
 
 ffff 

 
 

NR. 28 Støv og støy fra trafikk som forurensningskilde 

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Støy fra Hadelandsvegen og Gjøvikbanen overskrider akseptgrensene for støy for uteområdene og stillesider ved etablering av 
boligbebyggelsen på Grua Torg.   

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 17) SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING 

   

ÅRSAKER 

Målinger av støynivået i planområdet viser at Hadelandsvegen er en støykilde. Trafikkstøyen brer seg inn over planområdet fra 
vest og overskrider det som er akseptert for uteområder i henhold til forskriftene, i store deler av arealet som er avsatt til dette 
formålet. Støynivået fra Gjøvikbanen medfører at leilighetene ikke kan ha stille sider vendt mot nord.  

 

EKSISTERENDE BARRIERER 

Det er ingen barrierer som forhindrer støy og støv i dag.  

SÅRBARHETSVURDERING 

• Jevn trafikk langs Hadelandsvegen 

• Ingen skjerming, gir mer støy 

• Gjøvikbanen har jevnlige avganger med gods- og passasjertransport 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år x   Trafikk på Hadelandsvegen og Gjøvikbanen vil 
generere støy.  

Begrunnelse for sannsynlighet 

Dagens trafikksituasjon med ÅDT på 1282 vil generere konstant støy, og sannsynligheten for at dette vedvarer er høy. 
Gjøvikbanen har betydelig godstrafikk gjennom hele døgnet i tillegg til passasjertog fra morgen til kveld. 

 

KONSEKVENSVURDERING 

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 
FORKLARING 

Liv og helse          x   Støy fra veg- og togtrafikk kan gi reduksjon i 
livskvalitet og helseplager. 

Stabilitet  x   Trafikken må anses å være konstant over tid. 

Materielle verdier    x  

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Støy fra Hadelandsvegen gjør store deler av arealet avsatt til uteområde uegnet til dette formålet. Støy fra Gjøvikbanen gjør at det 
ikke er mulig å oppfylle krav om stille side på nordsiden av leilighetene. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Lav   • Trafikkmengden forventes å være konstant, selv om det er 
ønskelig fra offentlige myndigheter med nullvekst i 
personbiltrafikken.  

• Støy gir redusert livskvalitet og kan føre til helseplager.  

• Støy er vedvarende i planområdet som følge av nærhet til vei og 
jernbane. 

 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  



Støyskjermingstiltak langs Hadelandsvegen vil være 
nødvendig for å redusere støynivået på uteområdene.  
Leilighetene får planløsninger som oppfyller kravene til 
stillesider. 

Bestemmelsenes pkt. 2.1 d) og 3.3  
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

NR. 32 Høyspentlinje; stråling 

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Høyspentledning som i dag går gjennom planområdet (retning nord/sør har et elektromagnetiske felt. Dette kan, ifølge 
forskning, medføre økt risiko for leukemi hos barn.  

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 17) SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING 

   

ÅRSAKER 

Grenseverdien for magnetfeltet gjennom planområdet vil overstige 0,4 µT (gjennomsnittsnivå gjennom hele året), som er 
grenseverdi ved oppføring av nye bygg, deriblant boliger. 

 

EKSISTERENDE BARRIERER 

Ingen eksisterende tiltak. 

SÅRBARHETSVURDERING 

• Stråling fra høyspentledning 

• Helserisiko gjennom stråleskader 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år x   En høyspentledning vil kunne gi livstruende 
sykdommer. 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Høyspentledningen medfører risiko for stråling for beboerne på Grua Torg. Dette er en permanent situasjon, og har derfor høy 
sannsynlighet.  

 

KONSEKVENSVURDERING 

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 
FORKLARING 

Liv og helse x    Fare for helseskadelige forhold som følge av 
stråling. 

Stabilitet  x   Strålefaren overstiger konstant grensen for 
mikrotesla (µT) i bebygde områder. 

Materielle verdier    x  

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Stråling fra høyspentledninger gir konstant risiko for liv og helse, og da særlig for barn.  

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Noe  • Det mangler klare forskningsresultater som konkret viser en 
sammenheng mellom stråling og økt risiko for kreft hos voksne.  

• Det er påvist at det er en svakt økt risiko for leukemi hos barn som 
har opphold nær høyspentledninger.  

• Risikoen øker med spenningsnivået på ledningen. 



FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  

Høyspentledningen fjernes og erstattes med kabel 
gjennom planområdet.  

Bestemmelsenes pkt.  3.4 

 

NR.37 Støy og støv fra trafikk som følge av tiltaket 

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Utbyggingen av Grua Torg medfører økt trafikk på Hadelandsvegen i anleggsfasen.  

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 17) SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING 

   

ÅRSAKER 

Tungtransport på veg til og fra planområdet i anleggsfasen vil medføre at naboene langs Hadelandsvegen får midlertidig økt støy- og 
støvnivå. Det kan for eksempel gjelde transport av masser og byggematerialer.  

EKSISTERENDE BARRIERER 

Det er ingen eksisterende barrierer som vil redusere uønskede hendelser knyttet til støy og støv i anleggsfasen.  

SÅRBARHETSVURDERING 

• Økt støy- og støvfare i anleggsperioden  

• Økte risiko for helseplager 

• Midlertidig fase, uten følgehendelser 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år x   Støy og støv vil være konstant tilstede gjennom 
hele anleggsfasen, men opphører ved 
ferdigstillelse av prosjektet.  

Begrunnelse for sannsynlighet 

Se forklaring.  

KONSEKVENSVURDERING 

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 
FORKLARING 

Liv og helse           x  Lite fare for liv og helse over tid. 

Stabilitet   x  Relativt kort tidsrom for støy- og støvbelastning. 

Materielle verdier    x  

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Støy- og støvbelastning i anleggsfasen er midlertidig, men barnehagen som ligger nær planområdet vil kunne oppleve økte 
forekomster av støv og støy i denne fasen. Barnehagen er i bruk på samme tid av dagen som anleggsarbeidene foregår og dette øker 
konsekvensen til en viss grad. 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Lav  • Anleggstrafikk vil med stor sikkerhet medføre økt støy og støv 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  



Anleggsarbeidet skal tilrettelegges, drives og avvikles på 
en helsemessigforsvarlig måte, slik at det ikke medfører 
fare for helsemessige ulemper eller skader.   

Gjennomføring av arbeidet vil gjennomføres etter gjeldende regelverk. 

 
 

NR. 41 Ulykke med farlig gods 

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Planområdet ligger nær Gjøvikbanen. I følge en rapport fra TØI (2004) er det en stor andel godstrafikk på Gjøvikbanen. Dette er 
gamle tall, men gir likevel et inntrykk av andelen farlig gods på strekningen. Stor andel godstrafikk øker sjansene for at 
hendelse kan inntreffe.  

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 17) SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING 

   

ÅRSAKER 

Ulike hendelser som avsporing, signalfeil og møteulykker kan alle være mulige årsaker til at hendelser med farlig gods kan inntreffe.  

EKSISTERENDE BARRIERER 

Jernbanen ligger tilbaketrukket fra den kommende bebyggelsen på Grua Torg, men dette er ikke tilstrekkelig barriere med tanke på 
alvorlige situasjoner og hendelser som kan oppstå som følge av ulykker med farlig gods.  

SÅRBARHETSVURDERING 

• Ulykker som involverer farlig gods som kjemikalier, sprengstoff mv 

• Farlige gods øker risikoen for uønskede situasjoner for liv og helse 

• Utslipp i naturen, med følgehendelser for fauna og dyreliv 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

1 gang i løpet av 10-100 år  x  Strenge krav til sikkerhet gjør at risikoen er lav, 
men dersom en ulykke inntreffer kan 
alvorlighetsgraden bli høy. 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Sannsynligheten legges til middels med tanke på strenge krav fra myndighetene knyttet til sikkerhet på og langs jernbanen 
samt gode beredskapsplaner.  

 

KONSEKVENSVURDERING 

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 
FORKLARING 

Liv og helse x    Avhengig av last mm. vil personskader og skade 
for liv og helse kunne bli høy. 

Stabilitet   x  En hendelse vil ha relativ kort varighet, og det er 
relativt få mennesker som bor og oppholder seg i 
nærheten av et ulykkespunkt i området.  

Materielle verdier  x   Brann, eksplosjon mv. kan gi konsekvenser for 
bebyggelsen og andre materielle verdier som 
infrastruktur.  

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Begrunnelsene for konsekvensene er knyttet til en samlet vurdering av skadeomfang av en eventuell ulykke. Områdets beliggenhet 
og bebyggelsestetthet gjør at de materielle skadene er potensielt små.  

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Noe  • Det er et godt regelverk knyttet transport, lasting og lossing. Alle 
personer eller virksomheter som håndterer farlig gods er forpliktet 
til å følge regelverk fra DSB.  

• Skader og ulykker knyttet til farlig gods er sjeldent i Norge som har 
et godt regelverk knyttet transport, lasting og lossing. 



FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  

Strenge sikkerhetskrav til frakt av farlig gods gjennom 
sikring og gode systemer for trafikkavvikling.  

Dette følges opp av offentlig myndighet som underlegger transportører 
strenge krav, gjennom Forskrift om landtransport av farlig gods. 

 

NR. 43 Ulykker i av-/påkjørsler 

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Trafikkuhell hvor både kjøretøy og myke trafikanter er involvert.  

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 17) SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING 

   

ÅRSAKER 

Flere funksjoner i samme kryss, med kryss, bussholdeplass og overgangsfelt. Dette kan medføre farlige situasjoner i og rundt krysset.   

EKSISTERENDE BARRIERER 

Lav fart langs Hadelandsvegen, og fartsreduserende tiltak som opphevet gangfelt. 

SÅRBARHETSVURDERING 

En ulykke knyttet til av-/påkjørsler knytter seg i stor grad til skade på liv og helse. Lav fart og fartsreduserende tiltak som opphøyde 
gangfelt bidrar til lavere risiko og dermed også mindre sårbarhet.   
 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

1 gang i løpet av 10-100 år  X  Sannsynligheten for en trafikkulykke er ansett å 
være middels høy. Dette begrunnes ut fra 
trafikkmengde, fart og funksjoner.  

Begrunnelse for sannsynlighet 

Relativt lav ÅDT og lav fartsgrense reduserer risikoen. Samtidig vil det alltid være en viss fare for at ulykker oppstår i 
krysningspunkt der flere funksjoner er samlet i et lite område.  

 

KONSEKVENSVURDERING 

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 
FORKLARING 

Liv og helse  x   Skade på personer.  

Stabilitet  x   Situasjonen er stabil så lenge forholdene ikke 
utbedres. 

Materielle verdier   x  Skade på kjøretøy og tilbehør til infrastruktur som 
lyktestolper og skilt. 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Personskader knyttet til trafikkulykker kan være alvorlig. Likevel anses lav fart og opphøyde gangfelt som sikkerhetstiltak som i sum 
reduserer faren for ulykker og reduserer skadeomfanget.   

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Noe  • Data fra NVDB viser at det har vært få ulykker i nevnte kryss. 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 



Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  

Utbedring av kryss som gir sikker tilgang til Grua kirke 
samt planområdet. Bussholdeplass flyttes slik at det blir 
færre funksjoner samlet i området.  

Bestemmelsene pkt. 2.1 c) 

 
 

NR.44 Ulykke gående og syklende 

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Dagens avkjøring fra planområdet til Hadelandsvegen er uoversiktlig. For beboerne på Grua Torg må Hadelandsvegen krysses 
for å komme til Grua skole, til nærbutikk, til busstopp og til Grua stasjon.  

 

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 17) SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING 

   

ÅRSAKER 

Trafikkulykker som involverer gående og syklende vil kunne få alvorlige konsekvenser, både materielt og for liv og helse.  

EKSISTERENDE BARRIERER 

Opphøyd gangfelt og 40-sone.  

SÅRBARHETSVURDERING 

En ulykke knyttet til av-/påkjørsler knytter seg i stor grad til skade på liv og helse. Lav fart og fartsreduserende tiltak som opphøyde 
gangfelt bidrar til lavere risiko og dermed også mindre sårbarhet.   
 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

1 gang i løpet av 10-100 år  x  Se begrunnelse for sannsynlighet. 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Relativt lav ÅDT og lav fartsgrense vil sammen med fremtidig økning i antall gående til og fra Grua torg gi en middels 
sannsynlighet for trafikkulykker som involverer gående og syklende. 

 

KONSEKVENSVURDERING 

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 
FORKLARING 

Liv og helse  x   Personskader, av ulik grad med tanke på 
skadeomfang. 

Stabilitet  x   Det er en konstant vedvarende fare for 
trafikkulykker ved kryssing av Hadelandsvegen.  

Materielle verdier   x   

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Trafikksituasjoner som kan oppstå for myke trafikanter langs Hadelandsvegen, medfører en konstant fare som kan medføre skade på 
liv og helse, og mindre materielle verdier (kjøretøy). 

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Noe   • Data fra NVDB viser at det har vært få ulykker som har ført til 
personskade. 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 



Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  

Utbedring og tilstrekkelig sikring av gangareal som fortau, 
overgangsfelt i og rundt krysningspunktet. I planområdet 
vil det være lav fart.  

Bestemmelsene pkt. 2.1 c), 2.1 b) og 4.3 1.) 

 
 
 

NR. 47 Potensiell sabotasje/terrormål i nærheten 

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Transport og kommunikasjonslinjer som jernbane og jernbanestasjon kan generelt anses som terrormål.  

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 17) SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING 

   

ÅRSAKER 

Terror eller sabotasje som utføres for å lamme offentlig funksjoner og skade menneskeliv. 

EKSISTERENDE BARRIERER 

Ingen 

SÅRBARHETSVURDERING 

Planen medfører ingen sikringstiltak knyttet til sårbarhet. Det ligger til offentlige myndigheter å ha tilstrekkelig beredskap og sikring av 
dette. Det er ingen barrierer eller lignende i området rundt banen.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 
100 år 

  x Det vurderes som at Grua Torg ikke fremstår som 
attraktivt for denne type hendelser med tanke på 
stedets mindre urbane beliggenhet.  

Begrunnelse for sannsynlighet 

Grua er ikke større sentrum med strategisk plassering eller lignende som gjør at det fremstår som et interessant mål for terror eller 
sabotasje. Gjøvikbanen kan som transportåre ha et visst potensiale som mål for slike handlinger. 

 

KONSEKVENSVURDERING 

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 
FORKLARING 

Liv og helse x    Faren for tapte menneskeliv ved en slik hendelse 
er stor. 

Stabilitet   x  En lite sannsynlig hendelse.  

Materielle verdier  x   Det er potensiell fare for store skader på 
materielle verdier. 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Området beliggenhet, befolkningstetthet og bebyggelsesstruktur medfører at området ikke fremstår som et område med stor fare for 
terror eller sabotasje. Skadeomfanget kan ved en slik hendelse likevel være store, særlig for liv og helse.  

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Høy  • Terror og sabotasje er sjeldent i Norge. Sabotasje og terror 
rammer som regel viktige samfunnsfunksjoner og eller større og 
mer befolkningsrike områder. Ved eventuell hendelse vil det 
likevel være stort skadeomfang, og da særlig for liv og helse. 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 



Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  

Tiltak må vurderes utfra et offentlig tiltaks- og 
sikkerhetsperspektiv. 

Ingen oppfølging knyttet til prosjektet. 

 
 

NR. 49 Naturlige terrengformasjoner som utgjør en spesiell fare  

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Skade på mennesker som følge av fallulykker fra skråning nord i planområdet.  

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 17) SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING 

   

ÅRSAKER 

Det er risiko for at lekende barn kan falle utfor skråningen nord i planområdet.  

EKSISTERENDE BARRIERER 

Ingen eksisterende barrierer, som gjerder eller annen sikring.  

SÅRBARHETSVURDERING 

 

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

1 gang i løpet av 10-100 år  x  Se begrunnelse for sannsynlighet. 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Sannsynligheten for at fallulykker knyttet til barn og unges lek i området kan skje, er tilstede. 

 

KONSEKVENSVURDERING 

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 
FORKLARING 

Liv og helse  x   Hendelser som brudd, og andre mindre 
helseskader.  

Stabilitet   x  Risikoen vil være konstant tilstede men har en 
middels sannsynlighet, dersom det ikke 
gjennomføres sikringstiltak. 

Materielle verdier    x  

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Konsekvensen av uønskede hendelser ved skråningen er middels ettersom sannsynligheten for at hendelsen kan skje er tilstede men 
sannsynligvis ikke vil medføre store skader for liv og helse.  

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Lav Lek i skråningen vil være sporadisk ettersom det er tilrettelagt for 
lekeplasser sentralt i planområdet.   

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  



Oppføring av gjerde eller lignende for å hindre fallulykker 
ved skrenten.  

Bestemmelser pkt. 2.1 a, 2.1.d, 3.1 og 3.3. 

 
 
 
 

NR. 51 UØNSKET HENDELSE: Trafikkulykke ved anleggsgjennomføring 

Beskrivelse av uønsket hendelse 

Ulykker i forbindelse med trafikk inn og ut av anleggsområdet.  

OM NATURPÅKJENNINGER (TEK 17) SIKKERHETSKLASSE FLOM/SKRED FORKLARING 

   

ÅRSAKER 

Store lastebiler og anleggsmaskiner har større blindsoner enn vanlige kjøretøy og dersom ulykker inntrer vil disse være alvorlige.  

EKSISTERENDE BARRIERER 

Ingen 

SÅRBARHETSVURDERING 

Påbudt sikring av anleggsplassen og styrt trafikkavvikling på veg inn og ut av planområdet vil fungere som barrierer og bidrar til å 
redusere risikoen for uønskede hendelser.  

SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 

1 gang i løpet av 10-100 år   x Se begrunnelse for sannsynlighet. 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Risikoen for trafikkulykker ved anleggsgjennomføring vil bli betydelig redusert på grunn av gjeldende forskrifter som byggherre og 
entreprenør må forholde seg til. 

 

KONSEKVENSVURDERING 

 Konsekvenskategorier  

KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE 

RELEVANT 
FORKLARING 

Liv og helse x    Fare for liv og helse for enkelt mennesker. 

Stabilitet   x  Anleggsfasen er midlertidig og utbygger og 
entreprenør er pålagt å følge gjeldende 
sikkerhetsforskrifter. 

Materielle verdier   x  Liten fare for materielle verdier. 

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Konsekvensen av en ulykke vil være stor for liv og helse dersom ulykken inntreffer, men dersom sikkerhetsforskriftene overholdes er 
sannsynligheten for at det skjer, lav. De materielle skadene på kjøretøy og anleggsmaskiner mm. anses å være lav.  

USIKKERHET BEGRUNNELSE 

Noe 
 

• Til tross for pålagte sikkerhetstiltak viser en rapport fra Statens 
vegvesen at ca. 20% av trafikkulykkene i forbindelse med 
vegarbeid skyldes uaktsomhet fra sjåføren. 

 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.  



For å unngå denne typen uønskede hendelser må det 
presiseres i entrepriser at dette punktet skal trafikksikres 
før oppstart av anleggsarbeidet. Eventuelt kan det settes 
inn et rekkefølgekrav i bestemmelsene om at krysset må 
utbedres og sikres innledningsvis, for å unngå 
trafikkulykker i anleggsfasen. 

Det er særlige krav til sikring i forbindelse med anleggstrafikk. Dette 
forventes fulgt i anleggsfasen. HB N301. Byggherreforskriften for 
arbeidsplass, Arbeidstilsynets regler. 
 

 


